
COMUNICADO 

1. Sobre a turma  
Tendo em vista que o Curso de Aperfeiçoamento em Gestão de Territórios Saudáveis e 

Sustentáveis para Promoção da Saúde, conforme Chamada Pública N. 01/2019, não 

alcançou o número de vagas previstas para ambas as turmas (40 vagas), onde foi obtido 

apenas 18 candidatos aprovados para Turma de Pernambuco, e 29 para Turma de 

Brasília, o mesmo será realizado em única turma, mantendo-se o calendário previsto 

para a turma Brasília, conforme quadro abaixo. 

Calendário das aulas Mês 

ATIVIDADE PERÍODO 

Encontro 01 - Governança e Gestão de Territórios Saudáveis e 

Sustentáveis: Prospectiva para a Agenda 2030 e TSS. 

15 a 17 de  maio 

Encontro 02 - Governança e Gestão de Territórios Saudáveis e 

Sustentáveis:  Diálogos Prospectivos para Promover as Políticas 

Públicas em Rede. 

12 a 14 de junho 

Encontro 03 - Bases Teóricas Conceituais da Promoção da Saúde: 

Água e Saneamento. 

17 a 19 de julho  

Encontro 04 - Territórios Saudáveis e Sustentáveis: Práticas de 

Promoção da Saúde no Território 

21 a 23 de agosto  

Conclusão do curso                                                                                             23  de Agosto de 2019 

2. Sobre a matricula  
Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula, pessoalmente, na 

Secretaria Acadêmica, Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro, 

Gleba A, SC 4, Brasília – DF - Térreo, no período de 13 a 15 de maio, no horário 

das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, efetuando a entrega 

de todos os documentos exigidos, listados abaixo: 

Documentos exigidos para matrícula: 

a) Cópia legível autenticada do diploma de graduação (frente e verso na mesma 

folha, tamanho A4). 

b) Cópia legível autenticada da Certidão de Casamento, caso haja mudança de 

nome em relação à documentação apresentada (folha tamanho A4). 

c) 1 foto 3x4. 

d) Formulário de Matrícula, impresso e assinado; Disponível no link: 

https://goo.gl/forms/pSf76HzDaQAee7Z42  

Nota: as cópias autenticadas em cartório podem ser substituídas por cópias 

simples desde que seus originais sejam apresentados para conferência durante 

a matricula do Curso de Aperfeiçoamento em Promoção e Vigilância em Saúde, 

Ambiente e Trabalho em Gestão de Gestão de Territórios Sustentáveis e 

Saudáveis à Secretaria Acadêmica da Escola Fiocruz de Governo. 

 

https://goo.gl/forms/pSf76HzDaQAee7Z42

